
সাশ্রয়ী মূল্যের 
স্াস্যে সসবা 
আপনার প্াপযে
NY State of Health আপনার খরচ কমাতে সাশ্রয়ী মূত্যের 
হেল্থ প্যোন ও আর্থথিক সোযো প্রদান কতর। প্যোতনর েু্না ও 
আপনার জনযে হসরা প্যোনরি হেতে রনতে হনরিতেিরতদর হ্থতক 
রেনামূত্যের েযেরতিেেকৃে সোযো পান।

েহু সাশ্রয়ী প্রমাণ মাতনর স্াস্যে প্যোন

জন্মোররখ
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NY STATE OF HEALTH এ আপনন ’পালবন

সাইন আপ করা সহজ! আপনার ও আপনার 
পনরবালরর প্নিটি সদলসযের জনযে এই িথযে 
রাখুন

রেনামূত্যে প্ররেতেধক পররচরথিা ও কম রপ্ররমযাতমর প্যোনগুর্

হসাশযো্ রসরকউরররি সংখযো অ্থো, আইরন 
অরিোস়ীতদর জনযে, নর্থ সংখযো ররদ উপ্ব্ধ ্থাতক

আপনার প্যোন হেতে রনতে রেনামূত্যের েযেরতিেে সোযো

চাকর়ী, হরাজোতরর হরকরথি , এেং 
স্াস্যে ইন্স্যেতরন্ ে্থযে

আপনার কিাতরজ হপতমন্ট করতে সাোতরযের জনযে আর্থথিক সোযো

1-855-355-5777 অ্থো 
TTY: 1-800-662-1220 

nystateofhealth.ny.gov
রেনামূ্যে মস্তখামস্রখ সাোরযে

5 স্ল্প আযকার়ী েযেরতিতদর জনযে Essential Plan

প্যোনগুন্র িু্না কলর আজই ননথভুক্ত সহান!



THE
ESSENTIAL
PLAN
Essential Plan প্ল্যান হল কেবল স্বল্প আয়েযারীদের জনল্।

েযাদরযা েযাদরযার জনল্ এর জনল্ দেদন এে ডলযাদরর কেদেও 
েম খরচ হয়। অনল্দের জনল্, কেযানও খরচই কনই।

এটিদে কেযাদনযা অে্থ েযাটযা হয় নযা, েযাই এই প্ল্যাদন আপদন 
সরযাসদর স্বযাস্ল্ পদরচর্থযা পযাদবন।

রাতিাতরর সাক্াে, রার অন্তেথিে রেতশেজ্ঞ

আপনার রাতিাতরর আতদশ করা পর়ীক্াগুর্

হপ্রসররিপশন ওেস্ধ

ইনতপতশন্ট এেং আউিতপতশন্ট পররচরথিা একরি োসপাোত্

THE ESSENTIAL PLAN সবশ নকছু গুনগি 
মানসম্পন্ন পনরলেবা প্দান কলর অনযোনযে 
স্াস্যে প্যোলনর মি

Essential Plan-এর অধীদন, প্রদেটি স্বযাস্ল্ পদরদেবযার 
জনল্ আপদন কর কপদমন্ট েদরন — আপনযার-কেযা-কপদমন্ট 
— খুবই েম, েখনও েখনও $0।

রুটিন ডযাক্যার কেখযাদনযা ও দ্রিদনং সহ দবনযামদূলল্র প্রদেদেধে 
পদরদেবযা।

আজতকই Essential Plan এর জনযে নর্থিুতি হোন 

নর্থিুরতিকরণ হখা্া আতে সযারযা বছর ধদর।
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NY State of Health (এনওযাই রাজযে স্াস্যে দপ্তর) প্রতরাজযে হেরাতর্ নােররক অরধকার আইনগুর্ এেং হটেি আইনগুর্ হমতন 
চত্, ও জারে, েণথি, জাে়ীয উৎস, ধমথিমে/ধমথি, র্ঙ্গ, েযস, বেোরেক/পাররোররক অেস্া, হরেেোর হরকরথি , অপরাধ়ী দণ্াতদশ(গুর্), 
র্ঙ্গ পরররচরে, হরৌন প্রেে্ৃরে, হজতনরিক বেরশষ্যেসমূতের প্রেণো, সামররক অেস্া, োেথিস্যে অেযোচাতরর আেতের অেস্া এেং/অ্থো োর 
রেরুতধে প্ররেোতদর রিে্রেতে প্রতিদ কতর না।


